
Mokymo programa psichologams, socialiniams darbuotojams, šeimos 
terapeutams, konsultantams bei kitiems su vaikais ir paaugliais dirbantiems 

specialistams ir tėvams. 

 
 

TĘSTINIS MOKYMŲ CIKLAS 

Geštalto terapija su vaikais ir paaugliais:  

Violet Oaklander darbo modelis 

2021 m. vasaris - balandis, zoom platforma 

  
Jau antrąkart nuotoliniu būdu, zoom platformoje, kviečiame dalyvauti  

geštalto terapeutės Lynn Stadler (Kalifornija) mokymuose – pirmasis seminaras 

skirtas supažindinimui su Violet Oaklander darbo modeliu. Lynn yra tikroji pačios 

Violet Oaklander mokinė ir kolegė, tęsianti savo mokytojos darbus.  

Šis geštalto terapijos modelis pabrėžia čia-ir-dabar momento svarbą 

terapiniame procese, naudojamos kūrybinės technikos (piešimas, molis, lėlės, 

projekcinės kortelės ir kt.). Modelis efektyvus dirbant su įvairiais sunkumais ir 

simptomais, o ypač esant pykčio, apleistumo, netekties ir gedėjimo, skyrybų 

situacijoms, susiduriant su kitais sveiką augimą trikdančiais gyvenimo įvykiais.  

 Mokymų metu teorinis pristatymas bus derinamas su praktiniu patyrimu, 

darbu mažose grupėse, atvejų pristatymais ir gyvomis konsultacijomis (gyvas lektorės darbas grupėje). 

Siekdami suteikti praktinio patyrimo, kai kurias priemones atsiųsime Jums paštu, kad galėtumėte atlikti 

pateikiamas užduotis.  

Mokymai apims temas: 

          V. Oaklander geštalto terapijos darbo modelio, skirto darbui su vaikais ir paaugliais, pristatymas;  Aš – Tu 

/I-Thou/ santykis dirbant su vaikais; Kontaktas, pojūčiai ir Savastis; Vystymosi iššūkiai; Pirmasis susitikimas; 

Įvertinimas ir pagalbos planavimas; Emocinė identifikacija ir išraiška: darbas su agresyvia energija, pykčio 

išreiškimas, darbas su moliu, darbas su rankinėmis lėlėmis; Savasties jausmo ir pagalbos sau stiprinimas.  

 

 

 

 

Laikas: 2021 vasaris - balandis, penki vakarai nuo 17.30 iki 21.30 val. Vasario 19, kovo 5 ir 19, balandžio 

2 ir 16 dienos.   

Dalyvio mokestis: 350 eur. Vietų skaičius ribotas. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai apie 

išklausytas mokymų valandas.    

Registracija el. paštu: psinfo.lt@gmail.com. Registracijai reikalinga informacija: vardas, pavardė; 

kontaktinis telefonas; el. paštas; profesija. Telefonas informacijai: +370 610 45805 (Aušra).  

Seminaras vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. 

Baigę įvadinius mokymus (ar dalyvavę anksčiau vykusiuose mokymuose) galės tęsti studijas dar 3 

seminarų cikle. Baigę visų 4 seminarų ciklą bei papildomai įvykdę V. Oaklander fondo reikalavimus (10 

supervizijų, praktinio darbo video bei teorijos egzaminas) gaus V. Oaklander fondo sertifikatus. 
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